
Oleśnica, dnia …………… 2019 r. 
 
 

OŚWIADCZENIE O NIEPOSIADANIU TYTUŁU PRAWNEGO DO INNEGO 
LOKALU POŁOŻONEGO W TEJ SAMEJ LUB POBLISKIEJ 

MIEJSCOWOŚCI 
 
 

Ja  
………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 
 
..................................................................................................................................................................................................... 

(data i miejsce urodzenia) 
 

 

Oświadczam, że nie posiadam tytułu prawnego do innego lokalu położonego 

w tej samej lub pobliskiej miejscowości1. Oświadczam, że osoby zgłoszone przeze 

mnie do wspólnego zamieszkiwania w lokalu, o którego najem się ubiegam również 

nie posiadają tytułu prawnego, o którym mowa powyżej. 

 
1 zgodnie z art.2 ust.1 pkt. 13 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2018 poz. 1234 z późn. zm.) za pobliską miejscowość 
–należy rozumieć miejscowość położoną w powiecie, w którym znajduje się lokal, lub w powiecie graniczącym  
z tym powiatem. 
 
 

Jestem świadomy(a)odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 

      ……………………………………………
                (podpis składającego oświadczenie) 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oleśnica, dnia …………… 2019 r. 
 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW CZŁONKÓW  

GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
 
za okres ........................................................................................................................................................... 
(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku) 
 
Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:  

1. Imię i nazwisko .....................................................................................................-wnioskodawca 

data urodzenia .................................................................................................................................. 

2. Imię i nazwisko ................................................................................................................................  

- stopień pokrewieństwa ...................................................  - data urodzenia .............................. 

3. Imię i nazwisko ................................................................................................................................  

- stopień pokrewieństwa ...................................................  - data urodzenia .............................. 

4. Imię i nazwisko ................................................................................................................................  

- stopień pokrewieństwa ...................................................  - data urodzenia .............................. 

5. Imię i nazwisko ................................................................................................................................  

- stopień pokrewieństwa ...................................................  - data urodzenia .............................. 

6. Imię i nazwisko ................................................................................................................................  

- stopień pokrewieństwa ...................................................  - data urodzenia .............................. 

 

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno 

członków gospodarstwa domowego (osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania) wyniosły: 

L.p. Miejsce pracy –nauki 
(w przypadku pobierania emerytury lub renty 

wpisać „ZUS”) 

Źródła dochodu2) 

 (wymienić każde źródło 
dochodu np. umowa o pracę, 

renta, emerytura, alimenty, 
renta rodzinna i inne). 

Wysokość dochodu 
łącznie z 3 m-cy  

(w zł) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

Suma dochodów z wierszy 1-6  

 

Jestem świadomy(a)odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 

…………………………………… 
    (podpis składającego deklarację) 
 
 
 
 
 
 



Oleśnica, dnia …………… 2019 r. 
 
 

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM 
 
 

Ja …………………………………….. urodzony(-na) ……………………………………… 
     (imię i nazwisko) 
 
 

oświadczam, że na stan majątkowy*) członków gospodarstwa domowego składają się: 
 
I. Nieruchomości: 

– mieszkanie – powierzchnia (m2), tytuł prawny: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

– dom – powierzchnia (m2), tytuł prawny: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

– gospodarstwo rolne – rodzaj, powierzchnia (w ha, w tym przeliczeniowych), tytuł prawny: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

– inne nieruchomości (np. działki, grunty) – powierzchnia (m2), tytuł prawny: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

II. Składniki mienia ruchomego: 

– pojazdy mechaniczne – marka, model, rok produkcji, data nabycia, wartość szacunkowa: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

– maszyny – rodzaj, rok produkcji, wartość szacunkowa: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 



– inne przedmioty wartościowe – rodzaj, wartość szacunkowa: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

III. Zasoby pieniężne: 

– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej/obcej: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

– papiery wartościowe – wartość szacunkowa: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

IV. Inne dodatkowe informacje o stanie majątkowym: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Jestem świadomy(a)odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 

…………………………………… 
 (podpis składającego oświadczenie) 

 

 

*) Należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek osobisty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oleśnica, dnia .............................. 

..........................................................  

.......................................................... 

.......................................................... 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

Uprzedzony (a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że ja niżej 

 

podpisany (a), stan cywilny .................................................................................... 

 

ani moja żona – mój mąż ........................................................................................................ 

(nazwisko i imię, adres zamieszkania) 

 

oświadczamy, że nie byliśmy właścicielami lokalu mieszkalnego, którego własność 

została przeniesiona na inne osoby. 

 

 

 

................................................................. 

(własnoręczny podpis) 

 

 

 

Uwaga: 

Na równi z przeniesieniem własności na inne osoby należy traktować : 

1) podział majątku dorobkowego obejmującego lokal mieszkalny, 

2) licytację lokalu mieszkalnego w związku z zadłużeniem lokalu, 

3) bankowe przejęcie własności lokalu za zadłużenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH  

  ……………………………. 

           miejscowość, data 

……………………………………  

           pieczęć zakładu pracy           

 

Pan/Pani …………………………………………………………………………………………………..................................... 

zam. w Oleśnicy przy ul. ………………………………………………………………………………………………………….. 

zatrudniony od ……………………… do ……………………… w wymiarze czasu pracy ……………………...…………… 

uzyskał/a następujące dochody*: 

Miesiąc/Rok Przychód brutto 
Koszty 

uzyskania 

Składki na 

ubezpieczenie 

emerytalne, 

rentowe  

i chorobowe 

Wszelkie inne 

środki finansowe 

wypłacone w 

podanym 

okresie 

dochód razem 

(2-3-4)+5=6 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
Razem      

 

 

 ……………………………………............... 

         data, podpis, pieczęć imienna 

*Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania i składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe  

i chorobowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.  

 


